
LA UIB OBERTA DE PINTE EN AMPLE 

 

Programa del dimarts 11 de desembre de 2013 

BATUCADA PACHAMAMA  

Ens presenten unes coreografies i ritmes de diferents llocs del món, ens acompanyaran 
en la iniciativa solidària de la UIB, animant i posant el ritme que mou el món en clau 
positiva. 

Hora: 10 h 

Lloc: campus universitari  

Espectacle: PACHAMAMA PERCUSIÓN  

 

Víctor Uwagba  

Víctor explica històries d'educació i sensibilització a través de contacontes africans que 
sensibilitzen els més petits sobre medi ambient, amistat, solidaritat i valors humans que 
no s'han de perdre mai.  

Hora: 11.30 h  

Lloc: sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya  

Espectacle: contes d'Àfrica 

Places limitades 

 

Mr. Filigrana  

Mr. Filigrana cerca a la ràdio notícies que li animin el dia, però només troba que el país 
és ple de problemes. Canvia de país i segueixen els problemes: què pot fer el senyor 
Filigrana per canviar les notícies del dia? 

Hora: 18.30 h  

Lloc: estació de metro de la UIB 

Espectacle: Clown 

 

THAKI RUNA: Balls de Colòmbia, «El meu cos no és botí de guerra» 

Balls de Colòmbia amb lectura de textos de dones colombianes. Performance artística 
que fusiona dues expressions estètiques: la dansa i la literatura, per reivindicar una 
imatge de les dones colombianes víctimes innocents de les accions pròpies del conflicte 
armat a Colòmbia. Tres històries de dones de diferents latituds del món rural de 



Colòmbia dibuixen relats amb la intenció d’acostar-nos una visió intima de les seves 
vides, trencades a causa dels desastres del conflicte armat. 

Hora: 18.30 h 

Lloc: estació de metro de la UIB  

Espectacle: El meu cos no és botí de guerra 

 

Clan de Bichos: Justo lo que busco 

Homenatge musical i amb projeccions sobre temàtiques del comerç just, un ball a la 
solidaritat d'aquest espectacle vist per 40.000 espectadors aquest curs 2013 en diferents 
universitats d'Espanya.  

Hora: 19.30 h 

Lloc: sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya 

Espectacle: Just el que cerc 

Places limitades: estrena a Mallorca –única funció 

 

 

Programa del dimecres 12 de desembre de 2013 

Don Carrot 

Ens proposa un espectacle diferent, que combina tècniques de màgia còmica amb jocs 
malabars amb i sense foc i involucra el públic dins la seva acció, creant situacions 
catastròfiques que amb cooperació de les persones afectades se sabran solucionar per 
sortir-ne victoriós, o no. 

Hora: 10 h 

Lloc: campus universitari  

Espectacle: El carro de Don Carrot 

 

ÀNIMA CIRC - NAVEGADOS 

Espectacle humorístic de circ contemporani, en el qual s'utilitzen tècniques com jocs 
malabars, trapezi fix, acrobàcies en teles, corda indiana, ports acrobàtics, actuacions de 
clown i gags d'humor amb la participació de l'audiència. 



Hora: 12.30 h 

Lloc: escenari davant de l'estació de metro de la UIB  

Espectacle: Navegats 

 

LOCO BRUSCA  
 
Enginyer Luiggi, La Pampa, Argentina (1964), és actor, psicoclown que no se sap quan 
ni per què s'ha especialitzat en la performance de carrer. Amb l’humor com a eina 
fonamental de treball, ha trobat un estil propi per recrear-lo en qualsevol àmbit, amb el 
qual aconsegueix acostar-se a un públic sorprès però sempre atent. A través dels seus 
anys d'experiència ha adquirit nombroses habilitats que n’han fet un professional 
flexible i complet (pantomima, bufó, monocicle, jocs malabars, globoflèxia, pirofàgia, 
dansa, etc.) i l’han convertit en Loco Brusca. Presentarà el capità Mierdem, que gràcies 
a l'aliança militar mundial aconseguirà solucionar els problemes econòmics del món. 

Hora: 18.30 h  

Lloc: escenari davant de l'estació de metro de la UIB  

Espectacle: General Mierdem Clown 

 

Daniel Higiénico  

Daniel guarda al calaix diferents temes, com «Batalletes o empenyent», cançó que va 
compondre per a la banda sonora del projecte de circ social del circ de la vida en zones 
de conflicte armat a Colòmbia 2007-2008. L’artista farà una actuació única a la 
Universitat, acompanyat del pianista del seu Club dels 6 Mil Milions, i ens convidarà a 
gaudir d’un repertori ple de sorpreses com només ell ens sap regalar.  

Hora: 19.30 h 

Lloc: sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya 

Espectacle: El club dels 6 Mil Milions 

Places limitades 

 


